
Załącznik nr 2: Harmonogram planowanych  naborów wniosków o udzielenie wsparcia 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność 

                                                 
 
1 Dla każdego z funduszy, w ramach których w danym półroczu planowane jest ogłoszenie naboru, należy 

wskazać hasłowo zakres tematyczny oraz planowaną alokację każdego z naborów. 
2 Jeśli dotyczy. 

Poddziałanie:  

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” 

rok  naboru 
półrocze 

 

fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja1 

EFRROW2 EFS2 EFRR2 EFMR2 

2016 
I     

II     

2017 
I     

II     

2018 

I     

II  

Racjonalne 

usprawnienia 

67 427,80 

 

 

 

Działania w 

zakresie 

organizowania 

społeczności 

lokalnej 

GRANTY/  

1 019 925,74 

  

 

  

2019 I  

Wsparcie  

środowiskowe 

poprzez kluby 

młodzieżowe oraz 

innowacyjne 

działania z obszaru 

aktywnej integracji 

o charakterze 

środowiskowym 

(kluby 

młodzieżowe) 

GRANTY / 200 tyś 

 

Działania na rzecz 

wsparcia, animacji, 

rozwoju gospodarki 

społecznej i 

przedsiębiorczości 

społecznej 

GRANTY / 100 tyś 

 

Wsparcie 

  



podnoszące 

kompetencje i/lub 

dające nowe 

umiejętności 

zawodowe i 

społeczne, w tym 

szkolenia, 

doradztwo, staże 

i wsparcie inicjatyw 

partnerskich 

promujących 

aktywizację 

społeczno – 

zawodową 

GRANTY/300 tyś 

KONKURS 1200 

tyś 

 

Tworzenie i rozwój 

placówek z obszaru 

aktywnej integracji 

o charakterze 

środowiskowym 

(kluby 

samopomocy i 

świetlice 

środowiskowe) 

GRANTY / 100 tyś 

 

Działania w 

zakresie 

organizowania 

społeczności 

lokalnej 

/ GRANTY  

280 074,26/ 

KONKURS 350 tyś 

 

II  

Wsparcie  

środowiskowe 

poprzez kluby 

młodzieżowe oraz 

innowacyjne 

działania z obszaru 

aktywnej integracji 

o charakterze 

środowiskowym 

GRANTY / 100 tyś 

 

 

  

2020 I  

Wsparcie 

podnoszące 

kompetencje i/lub 

dające nowe 

umiejętności 

zawodowe i 

społeczne, w tym 

szkolenia, 

doradztwo, staże 

i wsparcie inicjatyw 

partnerskich 

promujących 

aktywizację 

społeczno – 

zawodową 

GRANTY/ 300 tyś 

 

  



Działania w 

zakresie 

organizowania 

społeczności 

lokalnej 

GRANTY/250 tyś 

II  

Tworzenie i rozwój 

placówek z obszaru 

aktywnej integracji 

o charakterze 

środowiskowym 

(kluby 

samopomocy i 

świetlice 

środowiskowe) 

GRANTY / 100 tyś 

 

Działania w 

zakresie 

organizowania 

społeczności 

lokalnej 

GRANTY/100 tyś 

  

2021 

I  

Działania w 

zakresie 

organizowania 

społeczności 

lokalnej 

GRANTY/150 tyś.  

KONKURS/150 tyś 

 

  

II  

Tworzenie i rozwój 

placówek z obszaru 

aktywnej integracji 

o charakterze 

środowiskowym 

(kluby 

samopomocy i 

świetlice 

środowiskowe) 

GRANTY/100 tyś 

 

Wsparcie  

środowiskowe 

poprzez kluby 

młodzieżowe oraz 

innowacyjne 

działania z obszaru 

aktywnej integracji 

o charakterze 

środowiskowym 

GRANTY / 100 tyś 

 

Wsparcie 

podnoszące 

kompetencje i/lub 

dające nowe 

umiejętności 

zawodowe i 

społeczne, w tym 

szkolenia, 

doradztwo, staże 

i 

wsparcie inicjatyw 

partnerskich 

promujących 

aktywizację 

  



 

 

społeczno – 

zawodową 

GRANTY/ 300 tyś 

 

Działania w 

zakresie 

organizowania 

społeczności 

lokalnej 

GRANTY/ 400 tyś. 

2022 
I     

II     


